
NIEUWSBRIEF
Voorwoord
Door het bestuur 

Liefste Leertjes,

We zijn ondertussen al bijna een maand aan het tennissen en we komen stilletjes aan op

kruissnelheid voor onze activiteiten en competities! 

In deze nieuwsbrief vinden jullie o.a. de kalender vol superleuke activiteiten..

Op de website (onder ‘sport’) en in de chalet vinden jullie de langverwachte poules van de

goodwillcompetitie, die aanstaande zondag 1 mei kan starten! Begin die matchen maar te

plannen 😊

Voor meer informatie over het tappersgebeuren, glas-en waslijsten en andere praktische

en nuttige tips kunnen jullie best de nieuwsbrief even verder lezen 😉

Hopelijk zien we jullie allemaal snel op ’t Leer!

Groetjes,

Groetjes



Breaking news
We hebben een nieuw logo en dat we er trots op zijn!

 

https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/BEURTROL-GLAS-2022.pdf


Agenda

Vrijdag 13 mei om 19h: LeerCatsavond (dubbel dames)

Vrijdag de 13e mei nemen de Leer Cats het tegen elkaar op. Een gedurfde ontmoeting

tussen de dames van onze magische club. 

Tover 5 euro uit je hoed en wij bereiden er betoverende hapjes en een geheimzinnig

drankje mee. 

De magie start om 19u.

Schrijf je gauw in bij anki.leemans@telenet.be of schrijf je naam op het bord in de

chalet...als je durft :-)

Donderdag 19 mei om 10u: Leer+dag

Door jullie grote enthousiasme op de Leer+dag gaan we deze opnieuw organiseren. De

eerste editie van dit seizoen zal doorgaan op donderdag 19 mei. We starten om 10u30 met

dubbeltjes tennis, gevolgd door een lekkere lunch en in de namiddag nog tennis. 

Ben je een 60-plusser? Zin in een dag dubbeltennisplezier en een lekkere lunch

tussendoor? Schrijf je dan in bij anki.leemans@telenet.be of op het blad in de chalet. 

Alle niveaus zijn welkom!

Vrijdag 20 mei om 19u: Maffia-avond (dubbel heren)

Al onze heren worden op audiëntie verwacht bij Don T.C. Leerone op vrijdag 20 mei om

19u. Onderlinge vetes kunnen jullie uitvechten op onze terreinen.

Breng 5 euro mee – this is an offer you can’t refuse

mailto:anki.leemans@telenet.be
mailto:anki.leemans@telenet.be


Van maandag 6 tot vrijdag 10 juni: Wisselbeker Ter Linde

Dit is een dubbeltornooi. Iedereen kan zich hiervoor inschrijven. Meer informatie volgt

binnenkort!

Woensdag 22 juni om 14u: kindertornooi met pannenkoeken

Dit kindertornooi wordt georganiseerd voor al onze kinderen die dit seizoen tennisles

volgen bij onze tennisschool. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

Vrijdag 24 juni om 17u: Aperitieftornooi 

Dit is een dubbeltornooi voor alle volwassenen die les gevolgd hebben. Na het tornooi is

het aperitieftijd! 

Zaterdag 25 juni om 21u: galabal 10 jaar ’t Leer in the Room in Lier 

Heel binnenkort starten we met de kaartenverkoop van ons onvergetelijk en niet te

missen galabal ter gelegenheid van 10 jaar ’t Leer. Voor meer informatie kan je alvast

terecht bij Tamara, Leen en Kurt. 



Sport

Er is een laddercompetitie voor enkel heren (+12j) en enkel dames (+12j)

Alle niveaus 

Een laagdrempelige manier om wedstrijden te spelen, om wedstrijdervaring op te doen,

om anderen te leren kennen of om competitief te strijden voor de winst.

Iedereen die zich inschrijft, aanvaardt dat hij/zij wel eens tegenstrevers tegenkomt

van een ander niveau. 

Voor alle leden van ’t Leer; er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving.

Spelers zorgen zelf voor ballen

Laddercompetitie 't Leer enkel dames en heren

Voor wie?

Wat is het?

De laddercompetitie is een uitdagingssysteem, waarbij

spelers elkaar - volgens bepaalde regels - individueel

kunnen uitdagen tot een tennismatch met als doel steeds

hoger op de ' 'ladder'' te komen. Na elke match klim of

daal je op de ladder. Wie op 18 september het hoogst op

de ladder staat, wint deze competitie en ontvangt een

mooie prijs op 1 oktober op de finaledag van de

goodwillcompetitie.

 



Een heel onschuldige hand zal willekeurig de hangorde bepalen. 

Vanaf 1 mei aanstaande kan je aan de slag met uitdagen. Ben je nog niet geregistreerd

en wil je toch nog deelnemen na 1 mei, dan kan dat! Je graveert zelf je naam op een

plaatje, hang het onderaan en verwittig Anki hiervan.

Je kan enkel spelers uitdagen die maximaal 3 posities boven jezelf genoteerd staan in

de ranking. Uitdagen doe je door je plaatje bovenop de uitgedaagde te plaatsen en die

persoon uit te nodigen om binnen de 7 dagen een match te spelen.

Alle telefoonnummers en emailadressen van de deelnemers hangen in de chalet.

Na planning een terrein reserveren. 

Je speelt 1 uur, inclusief 5 minuten inspelen. Je speelt tot 4 punten per set (ipv 6) met

twee punten verschil, en om twee gewonnen sets. Bij 3-3 in een set speel je een

tiebreak tot 5 (ipv 7). Bij een gelijke stand in sets speel je ook een tiebreak (tot 7).

Win je van degene die je uitdaagde, dan hang je jouw plaatje op zijn plaats en zijn

plaatje 1 lager. 

Je kan maar 1 persoon per keer uitdagen. Pas na het spelen van die match daag je de

volgende uit.

Diegene die op 18 september het hoogst op ‘de leer’ hangt is de winnaar van het seizoen

2022 en wordt op 1 oktober 2022 in de bloemetjes gezet.

Hoe werkt het ?

Voor vragen of opmerkingen kan je steeds terecht bij anki.leemans@telenet.be

Veel plezier en succes

mailto:anki.leemans@telenet.be


Goodwill
Goodwillcompetitie dubbel dames/dubbel heren/dubbel gemengd

Joepie, het is zover! De goodwillcompetitie 2022 kan starten.

En dit vanaf 1 mei aanstaande.

Denk eraan, deze competitie is gratis maar niet vrijblijvend. We verwachten dat alle

matchen gespeeld worden, behoudens overmacht uiteraard. 

Je kan de matchen plannen tussen 1 mei en 18 september. Meer dan voldoende tijd lijkt

ons.

In bijlage van deze nieuwsbrief vinden jullie de samenstelling van de poules. Deze kan je

ook terugvinden op de website.

Contactgegevens van je tegenspelers kan je op het terras vinden, waar ook de poules

zullen uithangen.

Het bestuur wenst alle deelnemers leuke matchen en toffe ontmoetingen.

Elke deelnemer die in 2 reeksen is ingeschreven, krijgt 1 extra reserveringsmogelijkheid

per week.

Bij vragen of opmerkingen kan je terecht bij Anki.

Geef er een lap op !

Lees zeker nog eens het reglement door op de volgende pagina.



Indien het uur verstreken is en het laatste game nog niet beëindigd, dan telt deze game

niet mee. 

Wanneer een team al voor het verstrijken van het uur 12 games gewonnen heeft, is de

wedstrijd afgelopen.  

De uitslag wordt ingevuld op het wedstrijdblad op het prikbord in de chalet 

De uitslag wordt per mail doorgegeven aan Anki (anki.leemans@telenet.be)

NIEUW !! Vanaf deze editie kan de score ook online ingegeven worden. Elke

deelnemer aan de goodwillcompetitie krijgt hierover nog info en wachtwoord.

Forfait krijgen = winnen = 3 punten (noteer ff 3)

Forfait geven = verliezen = 0 punten (noteer ff 0)

Goodwillreglement

Elke wedstrijd duurt precies 1 uur, opwarming inbegrepen. 

Er wordt gespeeld naar één lange set. Het einde van het uur bepaalt de eindstand. 

De winnaar is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de uitslag van de

gespeelde wedstrijd. Dit kan op 3 verschillende manieren : 

Winst : 3 punten

Gelijkspel : 1 punt

Verlies : 0 punten

Bij forfaits (hopelijk niet te vaak van toepassing) :

Niet ingevulde uitslagen op 19 september worden beschouwd als niet gespeeld, bijgevolg

voor beide 0.

Vervangingen in teams worden enkel toegestaan na goedkeuring . 

Er kan gespeeld worden tussen 1 mei en 18 september 2022.

De finales zullen gespeeld worden op 1 oktober 2022. 

Let op! Niet enkel de winnaars van elke poule worden gelauwerd: er zal ook een Fair Play

prijs overhandigd worden en een beloning voor wie 100% van zijn matchen speelde (bij

lottrekkking). 

De finalisten zullen tijdig op de hoogte gebracht worden via email en worden verwacht

hun deelname aan de finale per kerende te bevestigen. Indien iemand van hen (om welke

reden dan ook) niet kan spelen, wordt de volgende in de reeks uitgenodigd.  

mailto:anki.leemans@telenet.be


Chalet
Tapperslijsten

De tapperslijsten tot en met september zijn gemaakt. Ook de was-en glaslijsten zijn klaar.

Je vindt ze via onderstaande links, op de website en in de chalet. Er zijn heel wat nieuwe

tappers en daar zijn we superblij mee! Samen met een hele reeks ervaren “cafébazen’

zorgt dit ervoor dat de meesten onder ons maar 1 keer zullen tappen! 

We zijn er ons van bewust dat heel wat nieuwe tappers een beetje stress hebben om toog te

doen. Dat is nergens voor nodig! Je bent een vrijwilliger en die zijn we steeds dankbaar,

ook al is die pint misschien niet perfect getapt. 

Je wordt per mail (ongeveer 1 week vooraf) herinnerd aan jouw tapdatum. In die mail vind

je ook uitgebreide info betreft de werking van de chalet en de dingen die je zal doen. 

Je mag je uiteraard laten bijstaan door een familielid of tennisvriend(in), op voorwaarde

dat deze lid is van onze club. Ook zijn er steeds (ervaren) mensen op de club aanwezig

aan wie je hulp kan vragen.

Indien je dit wenst geven we je graag enkele dagen voor je tapbeurt een rondleiding en

uitleg betreft het reilen en zeilen van ‘het toog-doen’. Stuur gerust een berichtje of spreek

ons aan op de club. We helpen je heel graag!

Als je echt niet kan op de voorgestelde datum dan is het de bedoeling dat je zelf een

vervanger zoekt. 

Nogmaals hartelijk dank aan alle vrijwilligers! Dankzij jullie “staat” onze club er en

kunnen we democratische prijzen blijven aanbieden.

https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/TAPPERSLIJST-MEI-2022.xlsx

https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/TAPPERSLIJST-JUNI-2022.xlsx

https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/TAPPERSLIJST-JULI-2022.xlsx

https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/TAPPERSLIJST-AUGUSTUS-2022.xlsx

https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/TAPPERSLIJST-SEPTEMBER-2022.xlsx

https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/BEURTROL-GLAS-2022.pdf

https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/BEURTROL-WAS-2022.pdf

Bij dringende vragen en/of problemen kan je terecht bij : Mieke (0485 63 69 87) of

Marc (0497 48 31 35)  Vraag, indien nodig,  gerust hulp aan tennissers of mensen op het

terras! Er is steeds wel iemand op de club die vertrouwd is met de werking.

De tappershandleiding vind je terug in onderstaande link alsook op de website onder het

deel CHALET.

https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/HANDLEIDING-VOOR-DE-TAPPER-1.docx

https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/UREN-TAPPERS.docx

https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/TAPPERSLIJST-MEI-2022.xlsx
https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/TAPPERSLIJST-JUNI-2022.xlsx
https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/TAPPERSLIJST-JULI-2022.xlsx
https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/TAPPERSLIJST-AUGUSTUS-2022.xlsx
https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/TAPPERSLIJST-SEPTEMBER-2022.xlsx
https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/BEURTROL-GLAS-2022.pdf
https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/BEURTROL-GLAS-2022.pdf
https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/HANDLEIDING-VOOR-DE-TAPPER-1.docx
https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/UREN-TAPPERS.docx


Alarm

We willen graag een oproep doen aan alle mensen die het alarm van de chalet willen

(des)activeren: 

We stellen vast dat het alarm heel regelmatig afgaat door foute codes en toetsen in te

drukken. Dat is zowel voor het bestuur (er moet steeds contact opgenomen worden met de

installatiefirma en er moet dan een controleprocedure doorlopen worden), als ook voor de

buren niet zo leuk...

Mogen wij daarom vragen om alvorens het alarm in of uit te schakelen, goed na te

denken over de code (bij twijfel even de chaletverantwoordelijke te contacteren), of

eventueel een bril te nemen 😊alvorens binnen of buiten te gaan. 

De juiste handelingen (binnen- en buitengaan) staan duidelijk geafficheerd aan de

binnenzijde van de inkomdeur.

Moest het alarm alsnog afgaan, blijf dan rustig. Wacht 10 seconden en tik de juiste code

alsnog in. (binnengaan-code bij binnengaan, buitengaan-code bij buitengaan ook als het

alarm afgaat!)

Alvast bedankt!

 

https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/BEURTROL-GLAS-2022.pdf


Varia
QR-codes om lid te worden van ‘Leer-groepjes ’ : via onderstaande QR-codes (die ook in

de chalet aan het bord hangen) kunnen jullie indien gewenst lid worden van onze

Leer-chatgroepjes. 

TC ’t Leer Clubnieuws: enkel het bestuur kan nuttige en praktische informatie

delen (bijvoorbeeld over onbespeelbaarheid van terreinen,...). In deze groep kan je

niet reageren en deze zal je whatsapp dus niet overbelasten 😊

TC ’t Leer Chatten: in deze groep kan elk groepslid iets melden of vragen. Iedereen

in de groep kan reageren. Deze groep wordt vaak gebruikt om bijvoorbeeld je

tappersbeurt te wisselen, wordt naar spelers gevraagd om mee te tennissen,...

 

https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/BEURTROL-GLAS-2022.pdf


Onderhoud van de velden

Grove gravel blijft beter op het effectieve speelveld wat bevorderlijk is voor de

structuur en de waterdoorlatendheid van het veld en dus de speelkwaliteit

Vegen gaat de mosbegroeiing van het speelveld tegen, daarom is het ook belangrijk

dat men het volledige terrein sleept en niet alleen in en rond het speelterrein.

Het sleepnet/borstel CIRKELGEWIJS van buiten naar binnen vegen, te beginnen

aan de buitenrand van de uitloopruimte van het terrein.

Reservatiemogelijkheden

Elk volwassen lid van onze club heeft 2 tennisbeurten per week:

1 beurt op daluren: maandag-vrijdag van 9u tot 18u of zaterdag en zondag van

9u tot 23u

1 beurt op piekuren: maandag-vrijdag van 18u tot 23u

Ben je ingeschreven in 2 reeksen van de goodwill? Dan krijg je 1 extra

speelbeurt (piek- of daluur)

Kinderen onder 17 jaar kunnen enkel reserveren in daluren

Zwartspelers

Iedereen wenst te spelen in de best mogelijke omstandigheden.

Daarom geven we jullie graag heel kort nog wat praktische tips om de velden te vegen. Zo

helpen we elkaar en tonen we respect voor de terreinverzorgers.

Het is de bedoeling dat we na elke tennisbeurt vegen, ook na de laatste beurt van de dag.

Vegen is belangrijk omwille van verschillende redenen:

We hebben de laatste tijd vastgesteld dat er regelmatig niet-leden komen tennissen zonder

te betalen of aan te melden. We kunnen dit niet toestaan. 

Gastspelers, die met leden komen tennissen zijn uiteraard van harte welkom, maar dit

moet vooraf gereserveerd en betaald worden via de app van Tennis Vlaanderen.

Op onze website vinden jullie een filmpje en link van TennisVlaanderen waar dit heel

eenvoudig wordt uitgelegd. 

Niet-leden kunnen per seizoen maximum 3 keer als gastspeler op onze club komen

tennissen.

Indien we merken dat een niet-lid zich niet aangemeld of betaald heeft (op voorhand) dan

zal dit jammer genoeg een consequentie hebben voor het lid dat met de zwartspeler speelt.

Het lid zal dan gedurende 2 weken zelf niet kunnen reserveren om te spelen. Een

gewaarschuwd man is er ...



Oude tennisballen? Lever ze in, ze verdienen een tweede leven

Heb je nog oude tennisballen thuis of in je sporttas? Dan kun je ze tegenwoordig inleveren

op onze club. Wij zijn samen met Oudetennisballen.com begonnen met het inzamelen van

oude gebruikte tennisballen.

Er staan twee witte inzamelemmers op de club waar je de tennisballen in kunt deponeren.

Voor elke ingezamelde bal wordt er een bedrag gereserveerd dat ten goede komt aan het

Indoor Gehandicapten Tennis.

Dus steun dit doel en lever je tennisballen in. 

Heel erg bedankt alvast!

Voor meer informatie zie ook de website: www.oudetennisballen.com

 

Breaking news
We hebben een nieuw logo en dat we er trots op zijn!

 

http://www.oudetennisballen.com/
https://tleer.be/wp-content/uploads/2022/04/BEURTROL-GLAS-2022.pdf

